Zał cznik do Uchwały Senatu Akademii Muzycznej w Katowicach
z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji
na I rok studiów I i II stopnia w roku akademickim 2010/11

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW I i II STOPNIA
W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH
W ROKU AKADEMICKIM 2010 / 11
Rozdział I
ZASADY I WARUNKI PRZYJ

§ 1.
1.
2.
3.
4.

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, zwana dalej Akademi , dokonuje przyj na
I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w ramach limitów przyj ustalonych przez Rektora.
Podstaw przyj cia na studia w Akademii jest zło enie w ustalonym terminie wszystkich wymaganych
dokumentów oraz zdanie dodatkowych egzaminów wst pnych zgodnie z zasadami i kryteriami kwalifikacyjnymi
okre lonymi w rozdziałach II i III.
Egzaminy wst pne maj charakter konkursowy.
Osoby ubiegaj ce si o przyj cie na studia wnosz opłat egzaminacyjn w wysoko ci ustalonej przez Rektora.

§ 2.
1.

2.

3.

Kandydat na studia zgłasza si do post powania kwalifikacyjnego poprzez zło enie:
a. wniosku w formie elektronicznej (rejestracja internetowa);
b. podania (według ustalonego wzoru) wraz z wymaganymi dokumentami w Dziale Nauczania (Katowice,
ul. Wojewódzka 33, p. 111).
System internetowej rejestracji kandydatów działa pod adresem www.am.katowice.pl:
a. kandydaci korzystaj z dost pu do internetu we własnym zakresie;
b. w celu rejestracji kandydat wypełnia i zatwierdza kwestionariusz oraz wyra a zgod na przetwarzanie
danych osobowych, wybiera kierunek oraz specjalno (specjalno ci) studiów;
c. rejestracj elektroniczn uznaje si za wi c po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich
niezb dnych danych;
d. Akademia nie ponosi odpowiedzialno ci za niemo no
rejestracji spowodowan awariami sieci
internetowej lub okresowymi przeci eniami serwerów. W takich przypadkach kandydat zgłasza si
osobi cie w Dziale Nauczania (Katowice, ul. Wojewódzka 33, p. 111).
Dokumentacja składana przez Kandydata, o której mowa w pkt. 1b, powinna zawiera :
a. podanie do Rektora wg wzoru obowi zuj cego w systemie elektronicznej rejestracji;
b. kserokopi dowodu osobistego;
c. 3 zdj cia o wymiarach 35 x 45 mm, (zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów
osobistych);
d. dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej na konto Akademii;
e. oryginał lub odpis wiadectwa dojrzało ci – w terminie do 12 lipca 2010 r.;
f. w przypadku uzyskania wiadectwa maturalnego poza granicami Polski, kandydat doł cza za wiadczenie
z Kuratorium O wiaty, wła ciwego dla miejsca zamieszkania kandydata, o równowa no ci dokumentu
uzyskanego za granic z polskim wiadectwem maturalnym oraz jego tłumaczenie na j zyk polski,
potwierdzone przez tłumacza przysi głego;
g. odpis dyplomu (wraz z suplementem), uko czenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia
lub studiów jednolitych magisterskich, (dotyczy wył cznie kandydatów na studia drugiego stopnia).
Absolwenci studiów I stopnia z 2010 roku do czasu otrzymania dyplomu, winni przedstawi
za wiadczenie o uko czeniu studiów wraz z ocen w terminie do 12 lipca 2010 r.

Kandydaci ubiegaj cy si o przyj cie na studia, zdaj cy egzamin maturalny w roku 2010, proszeni s o wyra enie
zgody (podczas wypełniania deklaracji maturalnej w szkole redniej) na przetwarzanie danych w Krajowym
Rejestrze Egzaminów Maturalnych, w celu odczytania wyników matury przez Uczelni w w/w Rejestrze.

§3
1.

Kandydaci na studia składaj podanie wraz z wymaganymi dokumentami i dokonuj rejestracji elektronicznej
w nast puj cych terminach:
kandydaci na studia stacjonarne – do 31 maja 2010 roku;
kandydaci na studia niestacjonarne – do 31 sierpnia 2010 roku.

2.

Kandydaci ubiegaj cy si o przyj cie na studia II stopnia, którzy uko czyli studia I stopnia lub studia magisterskie
na pokrewnym kierunku, mog zosta przyj ci na studia po pozytywnie zdanym egzaminie. Dziekan okre la wykaz
niezrealizowanych przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, które Kandydat zobowi zany jest uzupełni w czasie
odbywania studiów II stopnia.
Szczegółowe zasady dotycz ce przyjmowania na studia cudzoziemców reguluj odr bne przepisy.

3.

§4
1.
2.
3.
4.

Kandydaci na studia I stopnia nie musz legitymowa si posiadaniem wiadectwa uko czenia szkoły muzycznej
II stopnia.
Studenci Akademii Muzycznej w Katowicach ubiegaj cy si o podj cie studiów w ramach dodatkowej specjalno ci
lub innego kierunku, przyst puj do egzaminów wst pnych na zasadach obowi zuj cych wszystkich kandydatów
na I rok studiów.
Laureaci i finali ci olimpiad przedmiotowych nie korzystaj z adnych specjalnych uprawnie przy ubieganiu si
o przyj cie na studia.
Dopuszcza si mo liwo zdawania przez kandydata egzaminu wst pnego na kilka kierunków studiów. W takim
przypadku kandydaci zobowi zani s do przyst pienia do egzaminu wst pnego na ka dym z kierunków studiów
w pełnym zakresie.

§5
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Post powanie rekrutacyjne na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia przeprowadzane jest
według systemu punktowego.
Kandydaci na I rok studiów przyjmowani s zgodnie z punktacj uzyskan w trakcie post powania rekrutacyjnego.
W przypadku rezygnacji kandydata, na li cie przyj tych umieszcza si automatycznie kolejn osob z listy osób,
które zdały egzamin, a nie zostały przyj te z powodu braku miejsc.
Kandydaci na I rok studiów stacjonarnych, którzy zdali egzamin wst pny, a nie zostali przyj ci z powodu braku
miejsc, maj prawo ubiega si o przyj cie na I rok studiów niestacjonarnych (płatnych) bez dodatkowych
egzaminów, pod warunkiem wyboru tego samego kierunku/specjalno ci studiów. W takim przypadku wymagana
jest pisemna deklaracja kandydata zło ona w Dziale Nauczania w terminie do 31 lipca 2010. Decyzj podejmuje
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
Studia niestacjonarne na okre lonym kierunku/specjalno ci uruchomione zostaj jedynie w przypadku przyj cia
odpowiedniej liczby kandydatów, gwarantuj cej samofinansowanie studiów.
W przypadku niewypełnienia limitu miejsc na studiach I i II stopnia, Rektor na wniosek Dziekana mo e ogłosi
dodatkow rekrutacj .

§ 6.
1.
2.
3.
4.

Post powanie rekrutacyjne na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia przeprowadzaj
powołane przez Dziekanów Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (WKR).
Przewodnicz cym WKR jest Dziekan lub wyznaczony przez Dziekana Prodziekan.
Przewodnicz cy WKR powołuje Komisje Egzaminacyjne do przeprowadzania egzaminów z poszczególnych
przedmiotów.
Przewodnicz cych Komisji Egzaminacyjnych wyznacza Przewodnicz cy WKR.
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5.

6.
7.
8.

Do zada Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej nale y w szczególno ci:
a. przyjmowanie zgłosze kandydatów;
b. ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do egzaminu wst pnego;
c. przekazanie kandydatom informacji o terminach egzaminów;
d. sporz dzenie harmonogramu egzaminów;
e. przeprowadzenie post powania rekrutacyjnego i ogłoszenie jego wyników;
f. podejmowanie decyzji o przyj ciu lub nieprzyj ciu kandydata na studia w ramach przyznanego limitu
miejsc;
g. przygotowanie i ogłoszenie list kandydatów przyj tych na I rok studiów oraz listy osób nieprzyj tych
z powodu braku miejsc;
h. pisemne zawiadomienie kandydatów o wynikach post powania rekrutacyjnego;
i. wydawanie za wiadcze o wynikach post powania rekrutacyjnego;
j. sporz dzanie sprawozdania z wyników post powania rekrutacyjnego.
Organem nadzoruj cym post powanie rekrutacyjne oraz organem odwoławczym od decyzji Wydziałowych
Komisji Rekrutacyjnych jest powołana przez Rektora Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR).
Przewodnicz cym UKR jest Prorektor ds. studenckich, a członkami samodzielni pracownicy naukowi.
Rektor powołuje Koordynatora ds. rekrutacji na szczeblu Uczelni, który wraz z Kierownikiem Działu Nauczania,
sekretarzami WKR oraz kierownikami studiów niestacjonarnych odpowiada za sprawne przeprowadzenie
egzaminów wst pnych.

§7
1.
2.

Z przebiegu post powania rekrutacyjnego dla ka dego kandydata sporz dza si odr bny protokół.
W protokole wpisuje si punkty uzyskane z poszczególnych egzaminów. Protokół podpisuje Przewodnicz cy
WKR oraz wszyscy członkowie poszczególnych Komisji Egzaminacyjnych. Wszelkie skre lenia, zmiany
i poprawki dokonywane w protokole powinny by potwierdzone dodatkowym podpisem Przewodnicz cego WKR.
3. Na podstawie indywidualnych protokołów Sekretarze sporz dzaj
zbiorczy protokół dla danego
kierunku/specjalno ci, obejmuj cy wszystkich ubiegaj cych si kandydatów. W protokole wpisuje si sumy
punktów uzyskane przez kandydatów. Protokół podpisuje Przewodnicz cy WKR.
4. Po otrzymaniu wszystkich danych, w szczególno ci wyników egzaminów maturalnych kandydatów na studia
I stopnia, Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne ogłaszaj :
a. list kandydatów przyj tych na I rok studiów;
b. list kandydatów, którzy zdali egzamin wst pny, a nie zostali przyj ci na I rok studiów
z powodu braku miejsc.

§8
1.
2.

Wyniki post powania rekrutacyjnego s jawne.
Kandydat po zako czeniu post powania rekrutacyjnego mo e otrzyma za wiadczenie o liczbie punktów
uzyskanych z poszczególnych egzaminów oraz o sumie uzyskanych punktów.

§ 9.
Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji
Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty dor czenia decyzji. Podstaw odwołania mo e by jedynie wskazanie
naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzj podejmuje Rektor po rozpatrzeniu wniosku
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja Rektora jest ostateczna.

§ 10.
Szczegółowy harmonogram rekrutacji okre li zarz dzenie Rektora.
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Rozdział II
ZASADY I TRYB POST POWANIA REKRUTACYJNEGO
1.

Egzaminy wst pne na studia I stopnia s jednoetapowe. Rekrutacja odbywa si w oparciu o nast puj ce
elementy:
I.
II.
III.

2.

3.
4.
5.

egzamin oceniaj cy predyspozycje kandydata w zakresie wybranej specjalno ci;
egzaminu praktyczny;
a) dla kandydatów z tzw. NOW MATUR : wynik egzaminu z historii muzyki. W przypadku osób,
które nie zdawały tego przedmiotu na maturze, brany jest pod uwag wynik egzaminu maturalnego
z j zyka polskiego. Je li kandydat zdawał egzamin maturalny na poziomie podstawowym
i rozszerzonym, brana jest pod uwag ocena wy sza. Ta sama zasada dotyczy egzaminów pisemnych
i ustnych. Kandydatów, którzy zdawali histori muzyki w ramach tzw. mi dzynarodowej matury,
traktuje si tak jak kandydatów, którzy zdawali ten przedmiot na poziomie rozszerzonym.
Ocen z egzaminu maturalnego przelicza si na punkty wg nast puj cej zasady:
91-100% – 10 pkt.
71-90% – 8 pkt.
51-70% – 6 pkt.
31-50% – 4 pkt.
b) dla kandydatów z tzw. STAR MATUR : egzamin ustny z historii muzyki.
Egzaminy wst pne na studia II stopnia s jednoetapowe. Rekrutacja odbywa si w oparciu o nast puj ce
elementy:
I.
ocena uko czenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
II.
egzamin z przedmiotów kierunkowych;
III.
rozmowa kwalifikacyjna.
Maksymalna ocena, obejmuj ca wszystkie elementy egzaminu wst pnego, wynosi 100 pkt. Egzamin wst pny
uwa a si za zdany, je li kandydat uzyska co najmniej 60 pkt. Szczegółowe zasady punktacji okre lone zostały
w rozdziale III.
Szczegółowe wymagania programowe zostan opublikowane w Informatorze dla kandydatów na studia oraz
na stronie www.am.katowice.pl.
Komisje Egzaminacyjne zastrzegaj sobie prawo wyboru utworów lub ich cz ci podczas trwania egzaminu
wst pnego.
Rozdział III
ZAKRES EGZAMINU WST PNEGO
I. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
Kierunek - Dyrygentura
Egzamin oceniaj cy predyspozycje z dyrygentury oraz rozmowa kwalifikacyjna

1-50 pkt

Egzamin praktyczny: 1) Kształcenie słuchu oraz Harmonia
2) Fortepian
Konkurs wiadectw/Egzamin z historii muzyki
Ogółem maksimum

1-25 pkt
1-15 pkt
1-10 pkt
100 pkt

Kierunek – Kompozycja i teoria muzyki
Specjalno : Kompozycja
Egzamin oceniaj cy predyspozycje z kompozycji oraz rozmowa kwalifikacyjna

1-50 pkt

Egzamin praktyczny: 1) Kształcenie słuchu oraz Harmonia
2) Fortepian
Konkurs wiadectw/Egzamin z historii muzyki
Ogółem maksimum

1-25 pkt
1-15 pkt
1-10 pkt
100 pkt
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Kierunek – Kompozycja i teoria muzyki
Specjalno : Teoria muzyki
Egzamin oceniaj cy predyspozycje z teorii muzyki oraz rozmowa kwalifikacyjna

1-50 pkt

Egzamin praktyczny: 1) Kształcenie słuchu oraz Harmonia
2) Fortepian
Konkurs wiadectw/Egzamin z historii muzyki
Ogółem maksimum

1-25 pkt
1-15 pkt
1-10 pkt
100 pkt

Kierunek – Kompozycja i teoria muzyki
Specjalno : Rytmika*
Egzamin oceniaj cy predyspozycje z rytmiki oraz rozmowa kwalifikacyjna

1-50 pkt

Egzamin praktyczny: 1) Kształcenie słuchu oraz Harmonia
2) Fortepian oraz Improwizacja fortepianowa
Konkurs wiadectw/Egzamin z historii muzyki
Ogółem maksimum

1-25 pkt
1-15 pkt
1-10 pkt
100 pkt

Kierunek – Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
I. Wszystkie specjalno ci za wyj tkiem Muzykoterapii
Egzamin oceniaj cy predyspozycje głosowe oraz z dyrygowania,
rozmowa kwalifikacyjna
Egzamin praktyczny: 1) Kształcenie słuchu oraz Harmonia
2) Fortepian oraz wybrany instrument
Konkurs wiadectw/Egzamin z historii muzyki
Ogółem maksimum
Kierunek – Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
II Specjalno : Muzykoterapia*
Egzamin oceniaj cy predyspozycje głosowe, predyspozycje do prowadzenia zaj
muzykoterapeutycznych oraz rozmowa kwalifikacyjna
Egzamin praktyczny: 1) Kształcenie słuchu oraz Harmonia
2) Fortepian oraz wybrany instrument***
Konkurs wiadectw/Egzamin z historii muzyki
Ogółem maksimum
Kierunek – Jazz i muzyka estradowa
Specjalno : Kompozycja i aran acja
Egzamin oceniaj cy predyspozycje z improwizacji, kompozycji i aran acji
oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Egzamin praktyczny: 1) Kształcenie słuchu oraz Harmonia
2) Wybrany instrument
Konkurs wiadectw/Egzamin z historii muzyki
Ogółem maksimum
Kierunek – Jazz i muzyka estradowa
Specjalno : Instrumentalistyka jazzowa
Egzamin oceniaj cy predyspozycje z instrumentu głównego, improwizacji
oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Egzamin praktyczny: Kształcenie słuchu
Konkurs wiadectw/Egzamin z historii muzyki
Ogółem maksimum
Kierunek – Jazz i muzyka estradowa
Specjalno : Wokalistyka jazzowa
Egzamin oceniaj cy predyspozycje ze piewu solowego, improwizacji
oraz rozmowa kwalifikacyjna.
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1-50 pkt
1-25 pkt
1-15 pkt
1-10 pkt
100 pkt

1-50 pkt
1-25 pkt
1-15 pkt
1-10 pkt
100 pkt

1-50 pkt
1-25 pkt
1-15 pkt
1-10 pkt
100 pkt

1-60 pkt
1-30 pkt
1-10 pkt
100 pkt

1-60 pkt

Egzamin praktyczny: Kształcenie słuchu
Konkurs wiadectw/Egzamin z historii muzyki
Ogółem maksimum

1-30 pkt
1-10 pkt
100 pkt

Kierunek – Jazz i muzyka estradowa
Specjalno : Realizacja nagło nienia**
Egzamin oceniaj cy predyspozycje oraz rozmowa kwalifikacyjna
Egzamin praktyczny: 1) Kształcenie słuchu oraz Solfe barwy
Konkurs wiadectw/Egzamin z historii muzyki
Ogółem maksimum

1-60 pkt
1-30 pkt
1-10 pkt
100 pkt

II Wydział Wokalno-Instrumentalny
Kierunek - Wokalistyka
Egzamin oceniaj cy predyspozycje ze piewu oraz rozmowa kwalifikacyjna

1-50 pkt

Egzamin praktyczny: 1) Kształcenie słuchu
2) Dykcja i recytacja
Konkurs wiadectw/Egzamin z historii muzyki
Ogółem maksimum

1-25 pkt
1-15 pkt
1-10 pkt
100 pkt

Kierunek – Instrumentalistyka
Specjalno : Gra na instrumencie
Egzamin oceniaj cy predyspozycje z instrumentu głównego oraz rozmowa kwalifikacyjna

1-50 pkt

Egzamin praktyczny: 1) Kształcenie słuchu
2) Samodzielne opracowanie utworu oraz czytanie a vista
Konkurs wiadectw/Egzamin z historii muzyki
Ogółem maksimum

1-25 pkt
1-15 pkt
1-10 pkt
100 pkt

II. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu ****
1. Kierunek – Dyrygentura
2. Kierunek – Kompozycja i teoria muzyki
3. Kierunek – Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
4. Kierunek – Jazz i muzyka estradowa
Ocena uko czenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
Egzamin z przedmiotów kierunkowych
Rozmowa kwalifikacyjna
Ogółem maksimum

1-25
pkt*****
1-50 pkt
1-25 pkt
100 pkt

Wydział Wokalno-Instrumentalny ****
1. Kierunek – Wokalistyka
2. Kierunek – Instrumentalistyka
Ocena uko czenia studiów pierwszego stopnia
Egzamin z przedmiotów kierunkowych
Rozmowa kwalifikacyjna
Ogółem maksimum

*
**

nabór wył cznie na studia stacjonarne
nabór wył cznie na studia niestacjonarne
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1-25
pkt*****
1-50 pkt
1-25 pkt
100 pkt

***
****

dla kandydatów, którzy nie wybieraj dodatkowego instrumentu, maksymalna ilo
egzaminu z fortepianu

punktów odnosi si do

szczegółowe informacje dotycz ce prowadzenia poszczególnych specjalno ci podane zostan w Informatorze
dla kandydatów na studia w roku akademickim 2010/11 i opublikowane na stronie www.am.katowice.pl

***** dla wszystkich kandydatów stosuje si przelicznik oparty na zasadach proporcjonalno ci; podstaw obliczenia
punktacji jest ocena słowna na dyplomie. Szczegóły dotycz ce przelicznika precyzuje zarz dzenie Rektora.
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